
Nr. Crt. Solicitant DCI Indicatie Rezolutie evaluare Decizie Nr. decizie

1 Pfizer România SRL CRIZOTINIBUM tratamentul adulţilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru ROS1 Neconditionat 681 6/6/2019

2 Servier Pharma SRL
Trifluridinum+Tipiracil

um

tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR – cancer colorectal, ) cărora li s-au administrat anterior 
tratamentele disponibile sau care nu sunt consideraţi candidaţi pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia 
pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentele                anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și 

anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor

Neconditionat 754 6/20/2019

3 ABBVIE Ltd. Venetoclax
administrat în asociere cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) 

care au primit anterior cel puțin un tratament
Actualizare segment 

populational
777 6/25/2019

4
Novo Nordisk Farma 

SRL
INSULINUM 
DEGLUDEC

tratamentul diabetului zaharat la adulți Neconditionat 752 6/18/2019

5
Accord Healthcare 

SRL 
LENALIDOMIDUM

este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu cărora li s-a administrat 
cel puţin un tratament anterior.

Neincludere 793 6/28/2019

6 S.C. Sandoz S.R.L. LENALIDOMIDUM
este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu cărora li s-a administrat 

cel puţin un tratament anterior
Conditionat 794 6/28/2019

7
Alvogen România 

S.R.L
LENALIDOMIDUM

 ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreţinere al pacienţilor adulţi cu mielom multiplu nou-diagnosticat care 
au fost supuşi transplantului autolog de celule stem

Neincludere 795 28-Jun

8
Alvogen România 

S.R.L
LENALIDOMIDUM

 în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puţin un 
tratament anterior

Neincludere 795 28-Jun

9
Alvogen România 

S.R.L
LENALIDOMIDUM

ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt 
eligibili pentru transplant

Neincludere 795 28-Jun

10
Novartis Pharma 

Services România SRL
RIBOCICLIBUM

” în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la postmenopauză, cu cancer 
mamar, în stadiu avansat sau metastazat local, cu receptori hormonali (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de 

creștere epidermică (HER2), ca terapie hormonală inițială
Conditionat 677 6/5/2019

11
Novartis Pharma 

Services România SRL
RIBOCICLIBUM

în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la postmenopauză, cu cancer mamar, 
în stadiu avansat sau metastazat local, cu receptori hormonali (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere 

epidermică (HER2), ca terapie hormonală inițială
Neincludere 678 6/5/2019

12
Gilead Sciences 

International Ltd. 
Marea Britanie

LEDIPASVIR 
/SOFOSBUVIR

tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani
Actualizare segment 

populational
699 6/11/2019

13
Genesis Biopharma 

Romania SRL
MIGALASTATUM

 tratamentul de lungă durată al adulților și adolescenților în vârstă de cel puțin 16 ani, cu diagnostic confirmat de boală Fabry 
(deficit de α-galactozidază A) și care prezintă o mutație sensibilă

Neconditionat 781 6/28/2019

14
Roche Registration 
GMBH Germania

Ocrelizumabum
tratamentul pacienţilor adulţi cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice 

sau imagistice
Conditionat 796 6/28/2019


